TÁJÉKOZTATÓ
A koronavírus járvány miatt kialakult veszélyhelyzetre tekintettel, a kormány által kihirdetett
intézkedések figyelembevételével Bősárkány Nagyközség Önkormányzata az alábbi
rendkívüli intézkedésekről tájékoztatja a tisztelt lakosságot:
A védelmi intézkedésekről szóló 168/2020.(IV.30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm.
rendelet) rendelkezik arról, hogy 2020. május 4-től a 71/2020.(III.27.) Kormányrendeletben
meghatározott kijárási korlátozás Budapest és Pest megye kivételével megszűnik.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a kijárási korlátozás megszűnése ellenére továbbra is a
lehető legkisebb mértékűre korlátozzák a másokkal való szociális érintkezést!
A Korm. rendelet értelmében mindenki köteles üzletben történő vásárlás és tömegközlekedési
eszközön való tartózkodás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (pl. orvosi maszk, sál,
kendő) viselni. Ha valaki nem tud maszkot beszerezni, jelezze a hivatalban, az
önkormányzat biztosít a részére maszkot. tel.: 96/271-217.
A Korm. rendelet értelmében valamennyi üzlet nyitva tarthat és a vásárlók által látogatható.
A vendéglátó üzlet (pl. étterem, kávézó, cukrászda, büfé, presszó) kerthelyiségében vagy
teraszán a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett. A
vendéglátó üzleten belül – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos!
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a rendezvények tartása továbbra is tilos, így az idei évben a
búcsú és a falunap ELMARAD!
A könyvtár továbbra sem látogatható, de 2020. május 6-tól lehetőség van könyvtári
nyitvatartási időben telefonon jelezni, hogy kinek milyen könyvre lenne szüksége, és a
könyvtáros házhoz viszi a könyvet. a kszr.gyorikonyvtar.hu honlapon a település nevére
kattintva az online katalógusban lehet könyveket keresni!
Tel.: 70/430-5452 vagy 30/375-1292
A Korm. rendelet értelmében a parkok, közterületek látogathatók. A játszótereket is
megnyitjuk, azokat mindenki saját felelősségére szabadon látogathatja. Kérjük azonban a
védőtávolság megtartását!
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a buszmegállókat és a játszótereket folyamatosan
fertőtlenítjük!
A piacon továbbra is csak élelmiszer, zöldség és gyümölcs, palánta árusítható, termelői és
kiskereskedelmi mennyiségben. A piac nyitvatartási ideje kedden és pénteken 6-tól 11 óráig.
Ezen időszak alatt minden vásárló csak a vásárlás céljából és csak annak időtartama alatt
tartózkodhat a piacon. A 65 év felettiek a piacot 9-10-ig látogathatják!
További részletesebb információkat a koronavirus.gov.hu oldalon találhatnak!
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük! Továbbra is vigyázzunk egymásra!
Bősárkány, 2020. május 4.
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